Blanketten sänds till
Lidköpings kommun
Teknisk Service
531 88 Lidköping vid Vänern

Flyttanmälan abonnemang: Vatten, avlopp och renhållning
Inflyttande abonnent/ Fastighetsägare

□ Privat

Personnr/Organisations nr

□ Näringsidkare/företag

Antal personer i hushållet

Förnamn/Företagsnamn

Mobilnummer

Efternamn/Firmatecknare

Telefon

Anläggningsadress

Postnr och ort

Fastighetsbeteckning

Föregående fastighetsägare

Tillträdesdatum

E-post

Faktureringsadress om annan än anläggningsadress
Övriga upplysningar

Ange abonnemang för vatten, avlopp och renhållning

□ Enskilt □ Kommunalt □ VA-förening Avlopp □ Enskilt □ Kommunalt □ VA-förening
Ange anläggning för enskilt avlopp □ Slamavskiljare
□ Sluten tank □ Sluten tank med BDT-avskiljare
Vatten

Sophämtning – Nya avfallssystemet (Kan ej väljas om ni bor i ett område där nya avfallssystemet ej ännu införts)
Ange önskat abonnemang för hämtning av mat- och restavfall (obligatoriskt)

□Delat 240 liters kärl tömning var 14:e dag (120 liter för matavfall/120 liter för restavfall) 1 740 kr/år
□Delat 370 liters kärl tömning var 14:e dag (123 liter för matavfall/246 liter för restavfall) 2 530 kr/år
Ange önskat abonnemang för hämtning av plast- och pappersförpackningar (Frivilligt)

□ Delat 240 liters kärl tömning var 14:e dag (120 liter för plastförpack./120 liter för pappersförpack.) 650 kr/år
Sophämtning – Gamla avfallssystemet (Kan ej väljas om ni bor i ett område där nya avfallssystemet har införts)
Kärlstorlek

□ Litet

130 l

□ Mellan

190 l

□ Stort

370 l

För priser och tömningsintervall gamla avfallssystemet se lidkoping.se/avfall

Sophämtning – Extrakärl för trädgårdsavfall tömning var 14:e dag 710 kr/år oavsett vald kärlstorlek

□ 140 liters kärl för trädgårdsavfall □ 190 liters kärl för trädgårdsavfall
Fastigheten kommer användas □ Året runt
□ Sommartid

□ 370 liters kärl för trädgårdsavfall

Villkor

Som abonnent hos Lidköping Vatten-Avlopp omfattas du av ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns vatten- och avloppsanläggning) och gällande VAtaxa.
För all avfallshantering gäller Miljöbalken, Renhållningsordning samt Avfallsplan och gällande Renhållnings-taxa för Lidköpings kommun.
Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av Lidköpings kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer gällande
dataskyddsförordning (GDPR). Du kan läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina personuppgifter på https://lidkoping.se/dataskydd

……………………………………………………..
Datum

………………………………………………………………………………………………….
Namnteckning

Lidköpings kommun, Teknisk Service, 531 88 Lidköping, tfn 0510-77 00 00

